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Informatīvais ziņojums 

 par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi  

un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu  

periodā no 2013. gada līdz 2015. gada pirmajam pusgadam 

 

Pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likuma pārejas noteikumu 15. punktu, 

Zemkopības ministrija ir izvērtējusi atbilstīgo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo 

sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktisko īstenošanas gaitu 

periodā no 2013. gada līdz 2015. gada pirmajam pusgadam un informē par izvērtējuma 

rezultātiem. 

Kooperatīvo sabiedrību likums ar 2013. gada 1. janvāri paredz dibināt un atzīt 

mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Šī likuma izpratnē mežsaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – sabiedrība) ir meža īpašnieku kooperatīvā 

sabiedrība, kura sniedz mežsaimniecības un mežsaimnieciskās produkcijas realizācijas 

pakalpojumus, bet nenodarbojas ar mežsaimnieciskās produkcijas ražošanu (Kooperatīvo 

sabiedrību likuma pirmās daļas 12.² punkts). 

Kļūstot par sabiedrības biedriem, meža īpašnieki iegūst iespēju pārdot koksni ar šīs 

sabiedrības starpniecību, uzticēt daļu vai visu meža apsaimniekošanas darbu organizēšanu 

sabiedrībai, kā arī no tās speciālistiem iegūt kompetentu padomu mežsaimniecības, normatīvā 

regulējuma, nodokļu u.c. ar meža apsaimniekošanu saistītajās jomās. 

Kooperatīvo sabiedrību likuma 18. panta devītā daļa nosaka, ka par sabiedrības biedru 

var būt fiziskā vai juridiskā persona, kas ir meža īpašnieks un izmanto mežsaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām, kā arī cita 

mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. 

Kooperatīvo sabiedrību likuma 33. pants nosaka atbilstīgajām sabiedrībām nodokļu 

atvieglojumus, ko var saņemt nodokļu likumos paredzētajā kārtībā. Ievērojot nodokļu likumos 

paredzēto, atbilstīgā sabiedrība uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā patstāvīgi, bet katrs 

atbilstīgās sabiedrības biedrs maksā vai nu iedzīvotāju ienākuma nodokli, vai uzņēmumu 

ienākuma nodokli no pārpalikuma daļas, kas tam pienākas. 

Pēc Uzņēmumu reģistra datiem, 2012. gadā ir reģistrētas divas, 2013. gadā – četras un 

2014. gada pirmajā pusgada – viena jauna sabiedrība. Kopā līdz 2015. gada pirmā pusgada 

beigām ir reģistrētas septiņas sabiedrības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 593 

“Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu” (turpmāk – noteikumi) 

2014. gadā atbilstības statusa izvērtēšanai iesniegumu iesniedza piecas sabiedrības, un no tām 

atbilstības statuss tika piešķirts četrām sabiedrībām. Savukārt 2015. gadā iesniegumu 

atbilstības statusa izvērtēšanai iesniedza trīs sabiedrības, un no tām atbilstības statusu saņēma 

divas sabiedrības, kas līdz ar statusa iegūšanu ir tiesīgas pretendēt uz nodokļu 

atvieglojumiem.  

 

 

Gads 

Jauno 

sabiedrību 

skaits 

Sabiedrību 

skaits  

kopā 

To sabiedrību skaits, 

kuras ir iesniegušas 

iesniegumu atbilstības 

statusa izvērtēšanai 

To sabiedrību 

skaits, kurām ir 

piešķirts 

atbilstības statuss 

2012. 2 2 - - 

2013. 4 6 - - 

2014.* 1 7 5 4 

2015. I pusgads 0 7 3 2 

 

* Sabiedrības atbildības statusa piešķiršanai pirmo reizi varēja pieteikties 2014. gadā. 
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Četras sabiedrības, kas 2014. gadā saņēma atbilstības statusu, atradās Līgatnes novadā, 

Inčukalna novadā, Alsungas novadā un Madonā. 2015. gadā atbilstības statusu ieguvušās 

sabiedrības atrodas Inčukalna novadā un Alsungas novadā.  

 

 

 
 

 

2013. gadā sabiedrībā vidēji bija 18 biedru, visi – fiziskas personas, un to kopējā meža 

apsaimniekotā platība vidēji veidoja 824 ha. 2014. gadā sabiedrībā vidēji bija 31 biedrs, arī 

visas fiziskas personas, ar kopējo meža apsaimniekoto platību vidēji 1008 ha. 2013. gadā šo 

sabiedrību mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais vidējais apgrozījums bija 

124 367 euro, bet 2014.gadā – 242 164 euro. 2013. gadā sabiedrības kopā nodarbināja 

8 darbiniekus, katra sabiedrība – vidēji divus darbiniekus. 2014. gadā kopā sabiedrības 

nodarbināja piecus darbiniekus. Tā kā atbilstības statusu ieguvušo sabiedrību skaits katru 

gadu ir citāds, minētos datus nevar izmantot pilnvērtīgai sabiedrību izaugsmes analīzei.  

 

 

 

Gads 

Vidējais 

biedru 

skaits 

Vidējā 

apsaimniekotā 

meža platība 

(ha) 

Mežsaimniecības 

preču un pakalpojumu 

kopējais vidējais 

apgrozījums (euro) 

Nodarbināto 

darbinieku skaits 

sabiedrībās 

kopā 

2013. 18 824 124 367 8 

2014. 31 1008 242 164 5 

 

Par 2013. pārskata gadu atbilstīgo sabiedrību iegūtās peļņas apmērs (iespējamais ar 

nodokli apliekamā ienākuma apmērs) bija 67 782,77 euro, ievērojot to, ka sabiedrība nodokli 

nemaksā patstāvīgi, bet katrs atbilstīgās sabiedrības biedrs maksā vai nu iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, vai uzņēmumu ienākumu nodokli no pārpalikuma daļas, kas tam pienākas. 

Provizoriski Kooperatīvo sabiedrību likuma 33. pantā noteiktais uzņēmumu ienākuma 

nodokļu atvieglojums sabiedrībām 2013. gadā bija 10 167,41 euro. Savukārt 2014. pārskata 

gadā atbilstīgo sabiedrību iegūtās peļņas apmērs bija 2091,00 euro un provizoriski sabiedrību 
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Kooperatīvo sabiedrību likuma 33. pantā noteiktais uzņēmumu ienākuma nodokļu 

atvieglojums bija 313,65 euro. 

 

 

Gads 

Atbilstīgo sabiedrību 

iegūtās peļņas apmērs 

(euro) 

Uzņēmumu ienākuma 

nodokļu atvieglojums 

(euro) 

2013. 67 782,77 10 167,41 

2014. 2091,00 313,65 

 

 Zemkopības ministrija prognozē, ka turpmākajos gados situācija kopumā īpaši 

nemainīsies. Mežsaimniecības nozarē varētu izveidoties dažas jaunas sabiedrības, bet to skaits 

nepārsniegs vairākus desmitus. 

 

 

Secinājums. 

Atbilstīgo sabiedrību pirmie darbības gadi nedod pilnīgu informāciju, lai izvērtētu to 

darbības efektivitāti un Kooperatīvo sabiedrību likuma 33. pantā noteiktā uzņēmumu 

ienākuma nodokļa atvieglojuma ietekmi uz valsts budžetu kopumā. 

 

 

 

Zemkopības ministrs       J. Dūklavs 
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D.Urdziņa,  
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